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XXX Niedziela zwykła
Ewangelia według św. Mateusza (22, 34 – 40)
„Gdy faryzeusze dowiedzieli się, Ŝe Jezus zamknął usta
saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie,
zapytał , wystawiając Go na próbę: Nauczycielu, które przykazanie w
Prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana
Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim
umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne
jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach
opiera się całe Prawo i Prorocy.”

W

dzisiejszej Ewangelii uczony w Prawie
pyta Jezusa: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?” (Mt 22,36).
Chrystus odpowiada: „Będziesz miłował Pana
Boga swego całym swoim sercem... Będziesz
miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na
tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i
Prorocy”. (Mt 22,37-40). Tymi słowami Chrystus
określa, jaka jest podstawa całej moralności
ludzkiej i na czym opiera się cała konstrukcja tej
moralności. Chrystus stwierdza, Ŝe ona opiera się
ostatecznie na tych dwóch przykazaniach. JeŜeli
kochasz Boga nade wszystko, a swego bliźniego
jak siebie samego (jeŜeli kochasz prawdziwie i
rzeczywiście) - wtedy na pewno „nie będziesz
gnębił” ani „uciskał”, „nie będziesz krzywdził”
nikogo, zwłaszcza „wdowy i sieroty”, „nie będziesz postępował teŜ jak lichwiarz”, a „jeśli
weźmiesz w zastaw... oddasz” (Wj 22,20-25).
Dzisiejsza liturgia Słowa poucza nas, w jaki sposób buduje się gmach moralności ludzkiej od
samych fundamentów – i jednocześnie wzywa
nas do budowania tego gmachu właśnie tak. W
ten sam sposób w kaŜdym, jak i we wszystkich:
w człowieku, który jest podmiotem świadomym

swoich aktów, w rodzinie i w całym społeczeństwie. PoniewaŜ powinniśmy uczciwie wykorzystać uczestnictwo w dzisiejszej liturgii, powinniśmy pomyśleć, czy i jak budujemy gmach naszej
moralności. I jeŜeli sumienie zaczyna zarzucać
coś naszym czynom, zastanówmy się, czy tej
moralności nie brakuje fundamentu miłości. [...]
„BoŜe, skało moja, na którą się chronię, tarczo
moja, mocy zbawienia mego i moja obrono!” (Ps
18,3). Człowiek w róŜnych sytuacjach Ŝycia
zwraca się do Boga, aby znaleźć w Nim pomoc –
na przykład słowami dzisiejszego psalmu responsoryjnego. Zwraca się do Niego w trudnościach i
niebezpieczeństwach. Najgroźniejsze są niebezpieczeństwa natury moralnej – zarówno w odniesieniu do jednostek, jak teŜ dla rodzin i dla całych społeczeństw. A zatem konieczny jest większy wysiłek i gorliwsza współpraca z Bogiem,
aby budować na mocnej skale, na fundamencie
Jego przykazań i na mocy Jego łaski. Ten fundament trwać będzie nieustannie. A Bóg nie odmawia łaski tym, którzy szczerze jej pragną.

www.nspjraciborz.pl

św. Jan Paweł II, 1981 r.
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Poniedziałek – 30 października 2017
Łk 13,10-17
630
Za † Gerarda Czepelka, †† rodziców i pokrewieństwo Czepelka i Jurytko
900 Z okazji 75. rocznicy urodzin Stanisława z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
1715 NaboŜeństwo RóŜańcowe
1800 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Grzegorza z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla jubilata i jego
rodziny
2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Tadeusza z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
oraz za †† Ŝonę Rutę, ojca Stefana, siostrę Marię i †† z rodziny Barabasz
1915 Celebracja – naboŜeństwo dla kandydatów do bierzmowania
Wtorek – 31 października 2017
Łk 13,18-21
630 1. Za † Łucję Panicz
2. W intencji Weroniki z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego na czas nauki i egzaminów
800 W języku niemieckim: Zum Gottes Barmherzigkeit für †† Eltern Maria und Paul Bajer, ††
Bruder Herbert und Georg sowie für alle †† aus der Verwandschaft, mit der Bitte um die
ewige Seligkeit
1715 NaboŜeństwo RóŜańcowe
1800 1. Do miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Ruth i Tadeusza Mizioch, dziadków z obu stron i
dusze w czyśćcu cierpiące
2. Zbiorowa za zmarłych zalecanych: za † mamę Emilię Korus w 4. rocznicę śmierci i
wszystkich †† z rodziny, za † męŜa Henryka Rubiś, †† rodziców Józefa i Helenę Krzeszewskich i wszystkich †† z rodziny, za †† Reginę Ficek i Leona Ficek aby Bóg przyjął ich
do swojego Królestwa, za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36), za †
Adama DróŜdŜ w 15. rocznicę śmierci, za †† Franciszkę i Wiktora Taszka i †† pokrewieństwo, za † Marka Maryszczaka, za † Ludwikę Minartowicz (w 30. dzień), za † męŜa Jana
Skonecznego w rocznicę śmierci, za †† brata Zygmunta i bratanka Krzysztofa oraz za ††
członków rodziny Skoneczny, za †† rodziców Kazimierę i Witolda Rekosz, †† z rodziny
Ruczaj, Ziemniak, Grech, Strzelczyk, Presz, księŜy Józefa i Kazimierza, znajomych, dobrodziejów i dusze w czyśćcu cierpiące, za † Mariannę Furman (w 30. dzień), za † Eryka
Waniek w 18. rocznicę śmierci oraz † Ŝonę Annę Waniek i † syna Rajmunda, za †† rodziców Stanisławę i Juliana Lewkowicz, siostrę Marię, trzech braci, bratową, męŜa Stefana,
córkę Lilianę, za wszystkich †† z rodzin Lewkowicz i Klimowicz, za †† Bronisławę i Stanisława Juruś, Mariannę i Wojciecha Juruś, Katarzynę i Jana Madej, Zofię i Edmunda
Milczyńskich, Teofilę i Kazimierza Rudzińskich, Wandę Folwarską, GraŜynę Wolak, Zofię
Wieczerkowską, za † Jana Pudę, † córkę Janinę i †† z rodziny, za † Rozalię Gnut i †† z
rodziny, za † męŜa Jana Detyna w 2. rocznicę śmierci, za †† rodziców Teresę i Herberta
Grzesiczek, † Stefana Dawia, † Henryka Malcharek, za †† rodziców Anielę i Szczepana
oraz brata Zdzisława Główka, za †† Edwarda Wołoszyn, Józefa, Mariana, Aleksandrę Kochańskich, Marię Miegoń, Rudolfa Makosza, Jana Kućmę, za † męŜa Stefana Kusma, †† ojca Gerarda, teściów, szwagierkę, trzech szwagrów oraz dusze w czyśćcu cierpiące, za †† rodziców Jana i Julię, dziadków z obu stron i †† z rodziny, za †† Ŝonę Władysławę Plutę, rodziców i rodzeństwo
Środa – 1 listopada 2017 – Wszystkich Świętych
Ap 7,2-4.9-14; 1 J 3,1-3; Mt 5,1-12
700 Za † męŜa i ojca Antoniego Blokesz i dusze w czyśćcu cierpiące
900 Za † Jerzego Kobiela
1030 Za †† rodziców Jadwigę i Wiktora Okulowskich i †† z pokrewieństwa
1200 Do Miłosierdzia BoŜego za † Krystynę Panicz oraz † Józefa Garbas
1500 Na cmentarzu Jeruzalem nieszpory i procesja
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RóŜaniec za zmarłych zalecanych
Za †† rodziców Lidię i Adama, braci Franciszka i Ryszarda, męŜa Pawła i wszystkich †† z
rodziny
1930 Na cmentarzu Jeruzalem naboŜeństwo dla młodzieŜy - Koronka
I Czwartek miesiąca – 2 listopada 2017 – Wszystkich Wiernych Zmarłych
J 14,1-6
630 Do Miłosierdzia BoŜego za †† Teresę, męŜa Alojzego, syna Rolanda, synową Jolantę, †† z
rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
900
Za † męŜa Czesława w 3. rocznicę śmierci i wszystkich †† z rodziny
1500
Na cmentarzu Jeruzalem Msza św. za zmarłych zalecanych
1630
Godzina Święta, modlitwa Rycerstwa Niepokalanej
1715
RóŜaniec za zmarłych zalecanych
1800 1. O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty modlącej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza
2. Za †† rodziców Antoniego i Eugenię, † babcię Annę i za †† z obu stron
I Piątek miesiąca – 3 listopada 2017
Łk 14,1-6
630 Za zmarłych zalecanych
900 Za †† rodziców Anielę i Józefa Durlak, † brata Andrzeja i wszystkich †† z rodziny
1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia – Adoracja Najświętszego Sakramentu (do 1800)
1700 Litania ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
1715 RóŜaniec za zmarłych zalecanych
1800 1. W intencji Parafian i wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Ewę RóŜycką
I Sobota miesiąca – 4 listopada 2017 – św. Karola Boromeusza, biskupa
Łk 14,1.7-11
630 1. Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca
2. Za †† rodziców Jana i Petronelę, braci Franciszka, Eugeniusza, siostrę Helenę, bratową
Bronisławę oraz rodziców Jakuba i Ludwikę, siostry Genowefę, Marię, Zofię, braci Jana i
Stanisława
3. Za zmarłych zalecanych
1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu
1715 RóŜaniec za zmarłych zalecanych
1800 W sobotni wieczór: 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji ks. Henryka Czogalla z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
2. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski i zdrowie w intencji Zofii z
okazji 70. rocznicy urodzin, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
3. W intencji Eugeniusza Machowskiego z okazji urodzin o BoŜe błogosławieństwo w całej
rodzinie
1930 W klasztorze Annuntiata Czuwanie dla młodzieŜy
XXXI Niedziela zwykła – 5 listopada 2017
Ml 1,14-2,2.8.10; 1 Tes 2,7-9.13; Mt 23,1-12
700 1. W intencji Stanisława z okazji 65. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie, opiekę Matki BoŜej oraz za †† z rodziny (od
siostry Krystyny)
2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Kazimiery Krawczyk z okazji 85. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo na dalsze
lata Ŝycia
830 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900 Za zmarłych zalecanych
1030 Do BoŜej Opatrzności w intencji Agnieszki z okazji 40. rocznicy urodzin z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
1200 W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Mateusz Stefan Folp
1715 RóŜaniec za zmarłych zalecanych
1800 Za † brata Romana Szurek w 26. rocznicę śmierci, † mamę Bronisławę w 22. rocznicę
śmierci, † ojca Józefa i †† dziadków z obu stron
W tym tygodniu modlimy się: za zmarłych zalecanych
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Dzisiaj zapraszamy na godz. 1715 na jedno z ostatnich naboŜeństw RóŜańcowych. Szczególnie
zapraszamy te osoby, które jeszcze nie uczestniczyły we wspólnym RóŜańcu.
Dziś takŜe w kaplicy pod kościołem Wieczór Filmowy. Wyświetlony zostanie film „Gdy budzą
się demony”. Film zainspirowany młodzieńczymi latami Ŝycia Josemarii Escrivy, współczesnego
świętego, twórcy Opus Dei, organizacji Kościoła katolickiego, uczącej, Ŝe codzienne Ŝycie moŜe
być drogą do świętości
W poniedziałek zapraszamy wszystkich kandydatów do bierzmowania na godz.. 1915 na naboŜeństwo – Celebrację.
Grupy z klas III które mają spotkania w środy z racji uroczystości nie będą miały tych spotkań.
W tym tygodniu nie ma spotkań dla dzieci komunijnych.
W poniedziałek o 2000 próba scholi.
We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba chóru.
W środę przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte jak w niedziele. Ponadto o
1500 na Cmentarzu Jeruzalem Nieszpory za zmarłych i procesja.
MłodzieŜ zapraszamy na wieczorną modlitwę na Cmentarzu – Koronkę na godz. 1930. Wyjście
spod kościoła o 1900.
2 listopada liturgiczne wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Na Cmentarzu Jeruzalem o
1500 Msza Święta za zmarłych zalecanych.
Od 1 listopada w kolejne dni RóŜaniec za zmarłych zalecanych o 1715 w kościele. W zakrystii
moŜna składać wypominki. Przypomnijmy, Ŝe wierni, którzy od 1 do 8 listopada nawiedzą cmentarz mogą pod zwykłymi warunkami (Ojcze nasz, Wierzę, modlitwa w intencjach Ojca Świętego,
spowiedź, Komunia) uzyskać raz dziennie odpust zupełny za zmarłych.
Troszczmy się o duchowe przeŜycie tych dni, w których przede wszystkim celebrujemy tajemnicę
zbawienia w której ma udział wielka rzesza wiernych zmarłych. Niech takŜe nawiedzenie cmentarzy ma charakter modlitewny. PomóŜmy młodym, aby nie niszczyli tych treści niechrześcijańskimi treściami.
W tych dniach apelujemy o bezpieczne podróŜowanie. Urząd Miasta zachęca, aby przy parkingu
LIDL pozostawić samochód i na cmentarz udać się specjalnym, bezpłatnym autobusem „C”
który będzie kursował na trasie Parking Lidl – Pl. Konstytucji – Cmentarz Jeruzalem w godzinach
od 800 do 2000 co 15 minut. Odcinek ul. Ocickiej od ul. Starowiejskiej do ul. Koszalińskiej zostanie
wyłączony z ruchu.
W tym tygodniu przypada takŜe pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Plan Adoracji i
naboŜeństw w te dni podajemy w intencjach Mszalnych.
W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia.
MłodzieŜ zapraszamy na Czuwanie do klasztoru Annuntiata w sobotę. Rozpoczęcie o 1930,
zakończenie Mszą Świętą o 2330. (Nie będzie piątkowego spotkania).
W sobotę msza św. o godz. 630 w intencji Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej z kazaniem (w ramach naboŜeństwa pierwszosobotniego), zmiana tajemnic oraz RóŜaniec.
W sobotę od godz. 730 odwiedziny chorych. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii.
W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900. Zapraszamy na naukę takŜe osoby
które w późniejszym terminie planują chrzest lub pełnienie funkcji chrzestnych.
Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla
dzieci „Mały Gość Niedzielny”. W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z duŜym i małym
drukiem. Za tydzień Ojcowie Oblaci będą rozprowadzali kalendarze misyjne.
Ponownie zachęcamy do zainteresowania się stajenkami – wizerunkami Świętej Rodziny wykonanych w stylu naszej stajenki. Są one dostępne w trzech wielkościach i w róŜnych kolorystykach.
W zakrystii moŜna zobaczyć przykładowe stajenki i zamówić wybrane figurki.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20
www.nspjraciborz.pl
nspj.raciborz@gmail.com

